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На основу члана 34. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 

72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20), 

члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 

тумачење), члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и члана 5. 

Одлуке о образовању Општинске изборне комисије општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2019), 

Општинска изборна комисија, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за ОДБОРНИКЕ Скупштине општине Кањижа, 

расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, 

број 29/20). 

 2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог 

решења, утврђени Законом о избору народних посланика, Законом о jединственом бирачком списку („Службени 

гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11), Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, 

расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20) и Одлуком о координираном 

спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 21/2020). 

 3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине 

општине Кањижа биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити 

установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови. 

 4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на 

правној снази. 

 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник 

Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији 

Републике Србије. 

 Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. 

марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године. 

 Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у 

спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике 

скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења 

изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови. 

 У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Кањижа, као орган који спроводи 

поступак избора за одборнике Скупштине општине Кањижа, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време 

док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, 

наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Општинске 

изборне комисије општине Кањижа. 

 Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној 

комисији општине Кањижа у року од 24 часа од часа доношења Решења. 

 

 

Број: 013-48/2020-I 

У Кањижи, 16.3.2020. године 

                      

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

АТИЛА КАСА с.р. 
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На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама  („Службени гласник општине Кањижа“, бр. 7/2019 и 3/2020), 

члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 

тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 31/2020), Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 17. марта 2020. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за чланове Савета месних заједница на 

територији општине Кањижа, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног 

стања („Службени гласник РС“, бр. 29/2020). 

 2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог 

решења, утврђени Одлуком о месним заједницама („Службени гласник општине Кањижа“, бр. 7/2019 и 3/2020), 

Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница, расписаних за 26. април 2020. године 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 6/2020) и Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења 

избора за чланове савета месних заједница („Службени лист општине Кањижа“, бр. 6/2020) 

 

 3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Кањижа биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних 

радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови. 

 4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на 

правној снази. 

 5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник 

Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији 

Републике Србије. 

 Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. 

марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године. 

 Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у 

спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике 

скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења 

изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови. 

 У складу са наведеним, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Кањижа, као орган који спроводи поступак избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Кањижа, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с 

тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о 

престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Изборне комисије. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 24 часа од часа доношења Решења. 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК 

 

(М. П.)                                

 

Kaрољ Кермеци дипл. правник с.р. 

 

 

Број: 013-50/2020-I 

Датум: 17. март 2020. године 
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На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 

88/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 19/2019) 

председник општине Кањижа донео је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 

 

1. 

 На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105, економске 

класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 40.409,25 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 

 

2. 

 Средства за месец фебруар 2020. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова 

који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 

 

3. 

Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким 

субјектима:  

   

Ред. 

бр. 

Назив изборне листе 

Бр. 

гласова 

које је 

добила 

изб. 

листа 

Коефи

цијент 
 Проценат 

Месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ 
1.729 1,0 1.729 16,91% 6.833,20 

2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР   
3.969 1,0 3.969 38,82% 15.686,87 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
1.989 1,0 1.989 19,46% 7.863,64 

4. 
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД 

ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА 
1.941 1,0 1.941 18,99% 7.673,72 

5. ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА  397 1,5 595,5 5,82% 2.351,82 

 Укупно: 10.025  10.223,5 100,00% 40.409,25 

 

4. 

 Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава политичким 

субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  

 

5. 

                Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона 

о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 ,123/2014 и 88/2019) 

 

6. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                                Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                               Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 400-83/2020-I                                                                                            

Дана: 10.03.2020. год. 

Кањижа  
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Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166  

Одговорни уредник: Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа 

Припрема: Одељење за послове органа општине 

 

 

 


